
 
 

                                                               
 

 
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs 
programjának megvalósítása uniós forrásból 
 
 
2011. december 22. 
 
2010. májusában kezdődött el a Kossuth Lajos utca felújításával a Zalaegerszeg 
történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja”, melyhez 899.970.045 
Ft-os támogatást nyert Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi 
Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP) pályázatán. 2011. márciusában a Piac 
tér térfelszín felújításával, majd 2011. augusztusától az északi tehermentesítő út I. 
szakaszának építésével, valamint - a Piac tér felújításához szorosan kapcsolódva – 2011. 
novemberétől a Budai Nagy Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítésével folytatódott 
a program megvalósítása. 
 
 
A „Zalaegerszeg történelmi városközpont rehabilitációs és revitalizációs programja” 
elnevezésű belváros rehabilitációs projekt összköltsége 1.557.350.254 Ft, melyből a 
vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének az 57,78 
%-a, azaz 899.970.045 Ft.  
 
A program eredeti négy projekteleme között nem szerepelt a Zalaegerszeg, Budai Nagy 
Antal utcában felszíni parkolóhelyek létesítése, azonban Zalaegerszeg Város 
Önkormányzata a piac környéki parkolási problémák megoldására a Piac tér felszíni 
átépítéséhez ütemezve – a Piac téri mélyparkoló helyett – a Budai Nagy Antal utca és a 
Várkör közötti önkormányzati területen 67 férőhelyes felszíni parkoló kialakítását 
irányozta elő.  
A kivitelezési munkálatok a 2011. november 7-i szerződéskötést, majd a november 11-i 
munkaterület átadást követően a meglévő térkőburkolatok bontásával kezdődtek meg. 
Ennek oka, hogy a meglévő térkőburkolat a Piac tér felszíni átépítése során ideiglenesen 
áthelyezésre került zöldségpiac gyalogos forgalmának megfelelően épült meg. Az 
kivitelezés során a földmű megerősítésre, meglévő térkőburkolat felhasználásával 
leburkolásra került – személygépjármű forgalom terhelésének megfelelően. A 67 
parkolóállás és azokat kiszolgálú belső út kialakítása a meglévő ingatlanhatár figyelembe 
vételével történhetett. A megvalósítás során a maximális kihasználtság teljesülése 
mellett a parkolóállások komfortos nagysága, az épített felület zöldterülettel tagolása 
célok is teljesültek. A parkoló járdakapcsolatát déli oldalról a meglévő Várkör utcai járda, 
északi oldalon a csatlakozó Tehermentesítő út I. ütem projekt keretében már kiépített 
térköves burkolatú járdaszakasz biztosítja. A gépjárművel történő megközelítés a Budai 
Nagy Antal utcában kiépített csomóponton keresztül történik. Az építési engedélynek 
megfelelően 2 db mozgássérült parkoló épült – egyik csomópont mellett, másik a parkoló 
piac felöli oldalán. Itt a gyalogos átközlekedés is biztosított. A tervezetten a piaci árusítók 
gépjárművei számára fenntartott szomszédos meglévő parkoló továbbra is a Várkör utca 



felől érhető el. A kivitelezés során a Vállalkozó 3.200 m3 töltésanyagot bontott el, illetve 
épített be. 1.600 m2 térkő burkolat fektetése mellett 400 m2 zöldfelületen 16 db sorfát 
telepítettünk. A csapadékvíz elvezetése zárt csatornában történik, víznyelőkbe épített 
olajleválasztó műtárgyakon keresztül. A parkoló területének megvilágítását 2 db oszlopon 
2-2 lámpatest biztosítja. 
 
A kivitelezést Zalaegerszeg MJV Önkormányzatának megbízásából a Magyar Aszfalt Kft. 
végezte a Linakron Mérnöki Kft. és az Energoterv-Zala Kft. által készített 
engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációi alapján. Műszaki ellenőrzését a FORSZ 
Mérnöki Iroda Kft. végezte. 
 
A projekt várható nettó költsége ~ 13.685.000,- Ft. 
 
Bízunk benne, hogy a „Piac tér felszíni átépítését” követően megépített „Budai Nagy Antal 
utcában felszíni parkolóhelyek létesítése” projektrész a piac környéki parkolásra 
hosszútávú megoldást jelent.  
A forgalomnak átadott 67 férőhelyes felszíni parkoló megközelítése az építés alatt lévő 
„Északi tehermentesítő út I. szakasz” beruházás Budai Nagy Antal utca szakaszán, 
munkaterületen keresztül történik. Kérjük, hogy a Közlekedők fokozott figyelemmel 
kísérjék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket. Türelmüket köszönjük. 
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